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Ringkasan  
 
 

 Alat pembangkit gelombang ultrasonik berintensitas tinggi ini terdiri dari 
pembangkit gelombang, penguat gelombang dan loudspeaker. Pembangkit 
gelombang yang digunakan adalah osilator Jembatan Wien, penguat gelombang 
yang digunakan adalah penguat balans kelas B sedangkan loudspeaker yang 
digunakan adalah jenis tweeter. 
 Pengukuran dengan menggunakan osiloskop didapatkan frekuensi 
minimum osilator Wien 14kHz dengan tegangan 20.5V sedangkan frekuensi  
maksimum adalah 31kHz dengan tegangan 17V. Sedangkan penguat balans kelas 
B menghasilkan frekuensi minimum 16kHz dengan tegangan 42V dan frekuansi 
maksimum31kHz dengan tehangan 10.5kHz. frekuensi batas yang terukur dengan 
osiloskop adalah 22kHz dengan tegangan maksimum 43V sedangkan tegangan 
efektif 33kHz (terukur dengan Avometer). Tegangan akan mengalami penurunan 
apabila frekuensi melebihi frekuensi batas. 
 Alat pembangkit ultrasonik ini (tanpa tweeter) mempunyai daya 
maksimum 215W atau daya efektif sebesar 165W apabila menggunakan arus 
catudaya 5A. Tweeter mempunyai kemampuan menghantarkan terbatas. Daya 
efektif terbesar gelombang ultrasonik yang mampu dihantarkan tweeter adalah 
90W. 
 Pemancaran gelombang ultrasonik terhadap bahan susu segar dilakukan 
pada daya efektif 50W, 70W dan 85W atau intensitas pancaran 40.9334, 31.838, 
22.741kW/m2. Lama pancaran 35W. Volume bahan 100ml. Suhu bahan selama 
pemancaran gelombang ultrasonik dipertahankan pada 550C. Loudspeaker 
dihubungkan dengan selang sepanjang ± 1m. Ujung selang yang lainnya 
berhadapan dengan bahan dengan jarak ± 1cm. 
 Data yang diambil adalah diameter glubola susu (diameter maksimum dan 
diameter minimum) serta tebal lemak mengapung. Analisa grafik dan perhitungan 
standart deviasi (SD) dilakukan pada data diameter glubola lemak. Ukuran 
glubola lemak yang paling seragam diperoleh pada perlakuan daya 70W yaitu 
2.5µm untuk diameter maksimum dan 1.75µm untuk diameter minimum. SD 
terkecil diperoleh pada perlakuan daya 70W yaitu 0.3. Tebal lemak mengapung 
terkecil diperoleh pada perlakuan daya 85W yaitu3.17mm. 
 Daya yang paling efektif adalah 70W karena mempunyai ukuran glubola 
lemak paling seragam (ukuran diameter maksimum dan diameter minimum 
hampir sama) serta ukurannya mendekati ukuran diameter glubola lemak 
homogen yaitu 2µm. Perlakuan daya 70W juga mempunyai nilai SD paling kecil. 
 Secara keseluruhan alat pembangkit gelombang ultrasonik berintensitas 
tinggi ini mampu digunakan untuk homogenisator karena mampu mengurangi 
ukuran glubola lemak seiring meningkatnya daya gelombang yang dipancarkan 
terhadap bahan. 
 
Kata kunci :  ultrasonik, intensitas, homogenisasi 
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SUMMARY  
 

 High intensity ultrasonic wave generator tool comprises to wave generator, 
wave amplifier, and loudspeaker. Wave generator used has been Wien Bridge 
oscillator. Wave amplifier used seems class B balance amplifier and for 
loudspeaker, tweeter type comes into consideration. 
 Measurement using oscilloscope obtains Wien oscillator minimum 
frequency of 14 kHz in 20.5 V voltages as well as maximum frequency of 31 kHz 
in 17 V voltages. Class B balance amplifier produces minimum frequency of 16 
kHz in 42 V voltages and maximum frequency of 31 kHz in 10.5 kHz voltages. 
Boundary frequency measured in oscilloscope reaches about 22 kHz in maximum 
voltage of 43 V while the effective voltage attains for 33 kHz (measured in 
Avometer). The voltage will be decreased when the frequency exceeds the 
boundary. 
 Ultrasonic generator tool (without tweeter) has maximum power of 215 W 
or effective power of 165 W when involves power share of 5A. Tweeter has 
limited capability of conducting. The highest effective power of ultrasonic wave 
that can be conducted by tweeter counts to 90 W.  
 Transmitting ultrasonic wave toward fresh milk material seems reliable in 
effective power of 50 W, 70 W, and 85 W or transmission intensity of 40.9334, 
31.838, and 22.741 kW/m2. The transmission length appears about 35 W. Material 
volume refers to 100 ml. Material temperature during ultrasonic wave 
transmission may be maintained at 550C. Loudspeaker connects to conduit of ± 1 
m interval. The other conduit end fared the material of 1 cm distance. 
 Data collected entails milk globule diameter (maximum and minimum 
diameters) and floating fat thickness. Graphic analysis and standard deviation 
(SD) measurement also considers to be carried through fat globule diameter data. 
The most similar fat globule measure results from 70 W power treatment, 
particularly to 2.5 μm for maximum diameter and 1.75 μm for minimum diameter. 
The smallest SD of 0.3 can be obtained from 70 W power treatment. The smallest 
floating flat thickness of 3.17 mm tends to be achieved from 85 W power 
treatment. 
 The most effective power appears for 70 W because of having the most 
uniform fat globule measure (almost similarity between maximum diameter and 
minimum diameter). The measure also approaches homogenous fat globule 
diameter measure of 2 μ m. Power treatment of 70 W has the smallest SD value. 
 Highly intensity ultrasonic generator tool may be used as homogenizer due 
to its capability to reduce fat globule measure during the increase of wave power 
transmitted toward the material. 
 
Keyword: ultrasonic, intensity, homogenization  
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I. PENDAHULUAN 

  

1.1  Latar Belakang 

Gelombang ultrasonik telah digunakan diberbagai bidang, diantaranya 

untuk diagnosa kesehatan (pengamatan posisi janin), tes material (mengetahui 

kerusakan dalam material) dan digunakan untuk SONAR. 

Penelitian - penelitian terbaru telah menggunakan gelombang ultrasonik 

untuk membunuh mikroba dan pengolahan bahan makanan, misalnya Jarupan 

Kuldiloke dalam Bangsawan (2000) menggunakan gelombang ultrasonik untuk 

menginaktivasi Pectinesterase (PE) dalam jus jeruk, strawberi dan tomat. Fatih, 

Mustofa dan Memnune (2002) menggunakan gelombang ultrasonik untuk 

homogenisasi glubola lemak dalam susu. Kusumastuti (2003) juga menggunakan 

gelombang ultrasonik untuk mengurangi jumlah dan menginaktivasi sel bakteri 

Pseudomonas Aeoruginosa dalam air. Sedangkan Bangsawan (2004) 

menggunakan ultrasonik dalam pengolahan susu dengan tujuan pengawetan. 

Kesimpulan dari penelitian – penelitian yang disebutkan diatas 

menunjukkan adanya pengaruh gelombang ultrasonik terhadap bahan yang 

dilaluinya. Pengaruh tersebut semakin kuat apabila daya atau intensitas dari 

gelombang ultrasonik ditingkatkan. Hal tersebut dikarenakan terjadinya efek 

kavitasi, vibrasi mekanik, panas. Efek-efek ini perlu diperhatikan apabila 

gelombang ultrasonik digunakan untuk pengolahan makanan. 

 Di lain pihak perancangan alat yang dapat membangkitkan gelombang 

ultrasonik berintensitas tinggi belum banyak dilakukan di Indonesia, sehingga 

berpengaruh pada kecepatan penerapan teknologi ini dan penelitian tentang efek 

 



 
2 

dari gelombang itu sendiri terutama untuk pengolahan bahan makanan yang 

jumlahnya melimpah di Indonesia. 

 Penelitian terdahulu hanya dititikberatkan pada perancangan alat 

pembangkit gelombang ultrasonik saja dengan tidak mempertimbangkan berapa 

intensitas gelombang yang dihasilkan. Seperti perancangan alat yang telah 

dilakukan olah Kamalasila pada tahun 2000. Kamalasila menggunakan timer 555 

sebagai penghasil gelombang bunyi dimana frekuensi kerja tertinggi 500 KHz. 

Rangkaian ini digunakan oleh Bangsawan (2004) dalam proses pengawetan susu. 

Sedangkan Cahyono dalam Bangsawan (2004) merancang pembangkit gelombang 

ultrasonik untuk aplikasi membunuh kuman pada benih udang. Rangkaian terdiri 

dari kristal 40 KHz dan penguat pemancar IC 4049 berhasil membangkitkan 

gelombang ultrasonik namun hanya pada frekuensi kristal.  

 Susu merupakan bahan makanan yang mengandung banyak gizi dan cukup 

terjangkau oleh masyarakat. Kebutuhan akan produk susu olahan semakin 

meningkat dan beragam. Mengingat kebutuhan tersebut maka pengolahan susu 

segar memegang peranan penting dalam menghasilkan produk susu olahan yang 

baik. Salah satu proses pengolahan susu segar adalah homogenisasi yaitu 

penyeragaman diameter globola lemak dalam susu segar. Dengan seragamnya 

diameter glubola lemak maka susu dapat digunakan untuk produk olahan tertentu, 

misalnya es krim dan susu bubuk.  

 Berdasarkan penjelasan di atas maka penelitian akan difokuskan pada  

perancangan alat pembangkit ultrasonik yang menitikberatkan pada intensitas 

gelombang yang dihasilkan serta mengetahui pengaruh pemancaran gelombang 
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ultrasonik yang dihasilkan alat tersebut terhadap keseragaman ukuran glubola 

lemak (homogenisasi) pada susu segar. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang di atas dirumuskan beberapa masalah yang berkaitan 

dengan penelitian, yaitu : 

1. Bagaimana rancangan dan pembuatan alat pembangkit gelombang ultrasonik 

dengan penguat gelombang sehingga gelombang yang dihasilkan mempunyai 

intensitas pancaran yang tinggi . 

2. Bagaimana pengaruh gelombang ultrasonik terhadap proses homogenisasi 

susu segar dengan mendapatkan data mengenai : ukuran diameter glubola 

lemak (diameter maksimum dan diameter minimum) dan lemak yang 

mengapung pada susu hasil homogenisasi. 

 
1.3  Tujuan  

 Tujuan penelitian tugas akhir adalah : 

1. Merancang dan membuat alat pembangkit gelombang ultrasonik berintensitas 

tinggi serta mengetahui karakteristik dari alat tersebut. 

2. Mengetahui pengaruh gelombang ultrasonik terhadap proses homogenisasi 

susu segar.  

 

1.4  Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian diharapkan dapat sebagai dasar untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai perancangan alat gelombang ultrasonik 
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berintensitas tinggi dan dapat memberikan informasi tentang pengaruh 

pemaparannya pada susu segar.  

1.5  Batasan Masalah 

 Untuk memfokuskan penelitian ini, terdapat beberapa pembatasan masalah 

antara lain : 

1. Penelitian dititikberatkan pada perancangan dan pembuatan rangkaian 

elektronika untuk membangkitkan gelombang ultrasonik dengan tidak 

membahas “power supply” dan rangkaian pengendali suhu bahan (tabung 

reaktor, heater dan termokopel). 

2. Membahas perubahan ukuran diameter glubola lemak (diameter maksimum 

dan diameter minimum) dan lemak yang mengapung pada susu hasil 

homogenisasi. 

3. Tidak membahas perubahan sifat fisika dan kimia dari susu segar.  

4. Tidak membahas perubahan energi kinetik pada bahan akibat penyinaran 

gelombang ultrasonik dengan intensitas tinggi. 

5. Tidak melakukan analisa ekonomi pada alat yang dirancang. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Gelombang 

Gelombang adalah gejala terjadinya penjalaran suatu gangguan melalui 

suatu medium. Setelah gangguan ini lewat, medium akan kembali ke keadaan 

semula seperti sebelum gangguan itu datang (Trisnobudi, 2000 dalam Bangsawan,  

2004:6). 

Secara umum gelombang dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori 

yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik 

memerlukan medium untuk menjalar, sedangkan gelombang elektromagnetik 

tidak memerlukan medium untuk menjalar. Contoh gelombang mekanik 

diantaranya adalah gelombang pada tali dan gelombang bunyi, sedangkan contoh 

gelombang elektromagnetik diantaranya adalah gelombang radio, gelombang 

cahaya, sinar X dan sinar gamma (Cromer, 1994 dalam Bangsawan, 2004:6). 

 Gelombang mekanik yang dikelompokkan berdasarkan arah pergerakan 

pertikel terhadap pergerakan gelombang dibagi menjadi gelombang transversal 

dan gelombang longitudinal (Gambar 1). Gelombang transversal adalah 

gelombang yang arah perambatan gelombangnya tegak lurus dengan arah gerak 

partikel (contoh : gelombang pada tali), sedangkan gelombang longitudinal adalah 

gelombang yang arah perambatan gelombangnya sejajar dengan arah gerak 

partikelnya (contoh : gelombang bunyi atau akustik) (Acher et al., 1991:21). 
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                                                                                    Pergerakan      Pergerakan 
                                                                                                                Partikel            Gelombang 

 
                        Kompresi                            ekspansi 

 
 

Gambar 1 (A) Gelombang Tranversal (B) Gelombang Longitudinal  
(Acher et al., 1991:24). 

 
 

2.1.1  Gelombang Bunyi 

 Gelombang bunyi adalah gelombang elastis (lentur secara mekanik) yang 

dapat ditransmisikan melewati fluida maupun padatan, dimana akan mengalami 

peristiwa atenuasi (peredaman) intensitas gelombang yang disebabkan oleh 

dispersi (penghamburan) dan absorpsi (penyerapan) (Hull dan John, 1995:57). 

Pembagian gelombang bunyi berdasarkan frekuensinya ditunjukkan Tabel 2.     

Tabel 1  Pembagian Gelombang Bunyi Berdasarkan Frekuensi  
(Acher et al., 1991:2) 

NO Gelombang Bunyi Range Frekuensi 

1. Infrasound Dibawah 20 Hz 

2. Audible sound 20-20.000 Hz 

3. Ultrasound  Diatas 20 KHz 

4. Diagnostic Ultrasound 1 – 20 MHz 
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2.1.2  Intensitas dan Daya Gelombang 

 Intensitas gelombang yaitu energi yang dirambatkan gelombang tiap 1 

sat/sat luas. Untuk gelombang bunyi beramplitudo A, berfrekuensi f, dan 

berkecepatan rambatϑ  pada medium yang mempunyai kerapatanρ , intensitasnya 

adalah : 

  ..............................................................................   (1) 2222 AfIn ϑρπ=

Dengan satuan SI, intensitas diukur dalam W/m2 (Soeharto, 1992:47). 

Sedangkan amplitudo (A) adalah beda antara harga maksimum dengan nilai 

seimbang (harga rata-rata) dari variable akustik/bunyi (Gambar 2). Besarnya 

tergantung dari variable akustik yang digunakan, yaitu : pergeseran partikel 

karena pemaparan gelombang ultrasonik oξ  (m atau mμ ), kecepatan 

partikel oϑ (ms-1), tekanan partikel P0 (Nm-2) (Acher et al., 1991:35). 

 

 

Gambar 2 Terlihat Bahwa Amplitudo Variabel Akustik (Bunyi) adalah Beda 
Antara Posisi Seimbang dengan Nilai Maksimum/Minimum  

(Acher et al., 1991:35). 
 

Menurut Giancoli (2001:386) intensitas In sebuah gelombang 

didefinisikan sebagai daya (energi/sat waktu) yang dibawa melintasi daerah yang 

tegak lurus terhadap aliran energi : 
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luas
daya

luas
waktuenergi

In ==
/

 ................................................................   (2) 

Jika gelombang mengalir keluar kesemua arah, gelombang tersebut merupakan 

gelombang tiga dimensi, contohnya adalah suara yang merambat di udara terbuka, 

gelombang gempa bumi dan gelombang cahaya. Jika medium tersebut isotropik 

(sama ke semua arah), gelombang dikatakan berbentuk gelombang bola seperti 

ditunjukkan Gambar 3. Sementara gelombang merambat ke luar, energi yang 

dibawanya tersebar ke area yang makin lama makin luas. Karena luas permukaan 

bola dengan radius r adalah , berarti intensitas gelombang adalah  24 rπ

 24 r
P

luas
daya

In
π

==  ..............................................................................   (3) 

 

Gambar 3 Gelombang Yang Merambat ke Luar dari Sumber Berbentuk 
Bola. Dua Radius Yang Berbeda Ditunjukkan Disini dengan Radius R1 dan R2 

(Giancoli, 2001:387) 
 

Beda potensial adalah kerja yang dibutuhkan untuk memindahkan satu-

satuan muatan dalam medan. Misalnya pada suatu sirkit oleh beda potensial V, 

timbul arus I maka setiap detiknya ada I Coulomb yang dipindah, jadi ada VI 

Joule kerja yang dibutuhkan.  



 
9 

)(
detdet

wattVI
ik

Joule
VI

ik
energi

daya =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
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==  

atau  (HK. Joule)....................................................................................(4) VIP=

(Simanjuntak, 1985:88) 

 

2.1.3  Aplikasi Gelombang Ultrasonik  

 Secara umum aplikasi gelombang ultrasonik dapat dilakukan dengan tiga 

cara, yaitu : 

1. Mengamati peristiwa-peristiwa gelombang yang dialaminya selama menjalar 

didalam suatu medium. 

2. Mengukur karakteristik gelombangnya yang diperngaruhi oleh sifat medium. 

3. Memanfaatkan energi yang diradiasikan ke dalam medium. 

Pada cara pertama dan kedua biasanya digunakan gelombang ultrasonik 

berintensitas rendah agar tidak mempengaruhi medium yang dilaluinya. 

Sebaliknya pada cara ketiga harus digunakan gelombang ultrasonik berintensitas 

tinggi (macrosonics), sehingga dapat memberikan efek-efek yang diinginkan 

(Trisnobudi, 2000:1). 

2.1.3.1 Macrosonics  

 Macrosonics adalah aplikasi gelombang ultrasonik dengan intensitas 

tinggi. Oleh karena berintensitas tinggi, maka gelombang ultrasonik ini akan 

mempengaruhi medium atau bahan yang dilaluinya. Pengaruh pada medium yang 

diharapkan dari macrosonics antara lain adalah panas, vibrasi mekanik dan 

kavitasi yang dapat digunakan dalam pemrosesan berbagai bahan baik pada 

padatan, cairan maupun gas. Contoh-contoh pemrosesan pada : 
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a. Padatan, untuk pengelasan, pelubangan dan pemotongan 

b. Cairan, dapat dilakukan proses pembersihan dan homogenisasi 

c. Gas, proses aglomerasi 

Umumnya pemrosesan lebih efektif bila frekuensinya lebih rendah, tetapi bila 

frekuensinya terlalu rendah maka akan terdengar oleh telinga. Oleh karena itu, 

maka biasanya macrosonics ini berfrekuensi cukup rendah sekitar 22 KHz, 28 

KHz atau 40 KHz. Tetapi tidak terdengar oleh telinga (tidak ribut) (Trisnobudi, 

2000:31). 

 Sebenarnya batas dari intensitas ini tidak begitu jelas, menurut Trisnobudi 

(2000:31) gelombang ultrasonik dengan intensitas lebih dari 0.5 Watt/cm2 sudah 

dapat dikatakan berintensitas tinggi. Sedangkan menurut Acherman, Lawrence 

Williams dan Lynda Ellis (1988:302), suatu berkas penyinaran sonik berintensitas 

tinggi jika amplitudo tekanan akustik maksimumnya sebesar 1 atm lebih, atau 

intensitas maksimumnya paling sedikit 1 kW/m2.  

 Intensitas tinggi radiasi akustik (macrosonics) yang merambat melalui 

medium menyebabkan beberapa perubahan. Perubahan ini dapat dijelaskan 

dengan beberapa efek dan mekanisme. 

a. Kavitasi 

Kavitasi adalah salah satu efek akibat radiasi gelombang ultrasonik di 

dalam cairan dimana terekspansi dan terkompresinya gelembung-gelembung gas 

dalam cairan akibat adanya radiasi gelombang ultrasonik. Jika pada cairan 

diradiasikan gelombang ultrasonik, maka tekanan cairan tersebut akan bertambah 

(mula-mula mempunyai tekanan statik) pada saat gelombang mempunyai 
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amplitudo positif dan akan berkurang pada saat amplitudo negatif. Akibat 

perubahan tekanan ini, maka gelembung-gelembung gas atau uap yang biasanya 

ada di dalam cairan akan terkompresi pada saat tekanan cairan naik dan akan 

terekspansi pada saat tekanan turun. Jadi selama ada gelombang ultrasonik di 

dalam cairan, maka jari-jari gelembung gas mencapai harga maksimum pada saat 

ekspansi dan minimum pada saat kompresi. Jika amplitudo tekanan gelombang 

ultrasonik cukup besar, maka gelembung tersebut dapat pecah pada saat kompresi, 

yaitu pada saat tekanan di luar gelembung besar untuk memecahkan gelembung 

yang sebelumnya sudah berukuran maksimum (mengembang akibat ekspansi). 

Pecahnya gelembung ini akan menimbulkan “Shock waves” (gelombang kejut). 

Karena terjadi pada tekanan yang besar, maka gelombang kejut inilah yang dapat 

membersihkan permukaan yang kotor (kotoran akan terkelupas dan rontok) 

(Trisnobudi,  2000:33). 

Biasanya terjadinya kavitasi ini ditandai dengan timbulnya kotoran 

didinding bejana, atau mengambang dalam medium. Kavitasi dapat diamati 

dengan berbagai cara. Kavitasi intensif mudah terlihat oleh mata telanjang. 

Seringkali terdengar bunyi mendesis. Sebuah mikrofon bercorong yang dipasang 

dalam medan sonik utama akan merekam bising yang dipancarkan kaviti 

(Ackerman dkk., 1988:301). 
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Gambar 4  Bentuk Gelembung Gas/Cair Berdiameter ± 1mm (Kaviti) 
dengan Perbesaran 350x. Digambarkan Oleh Lawrence Crum, Laboratorium 

Fisika Terapan, Universitas Washington 
 
 

b. Effek Struktural  

Perobekan sel dapat terjadi dengan beberapa cara yang saling erat 

berhubungan. Jika gelembung yang mengembang dan menghilang/pecah yaitu 

kaviti (Gambar 4) akan terdapat gerak yang sangat hebat di dekat gelembung dan 

gerak yang lemah sejauh beberapa diameter dari padanya. Jadi, bagian dinding sel 

didekat gelembung akan mengalami perpindahan besar nisbi terhadap bagian 

dinding sel yang lain. Tegangan geser yang dihasilkan akan dengan mudah 

merobek dinding sel. Di dekat kaviti yang menghilang terdapat juga jenis 

turbulensi yang bersifat mengaduk dengan hebat. Dinding sel dapat dirusak oleh 

tegangan geser yang ditimbulkan oleh terbulensi ini (Ackerman dkk, 1988:301). 

c. Efek Panas 

Walaupun tidak terjadi kavitasi, penyinaran pada intensitas yang cukup 

tinggi dapat mengakibatkan kerusakan jaringan karena pemanasan atau karena 

sebab lain, yang merupakan gejala yang belum dipahami benar. (Ackerman dkk, 
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1988:289). Ackerman dkk (1988:302) menegaskan Apabila suatu medan 

ultrasonik kuat terjadi pada satu bagian kecil zat cair, energi akustiknya harus 

dilepaskan sebagai kalor. Jika tidak tersedia cara untuk menyingkirkan kelebihan 

energi kalor ini, suhu akan naik. Kemudian semua efek biologis terhadap bunyi 

ultra terselubungi oleh pemanasan. 

 
2.1.3.2 Kerusakan Sel Biologis Akibat Kavitasi 

 Medan sonik yang menimbulkan kavitasi digunakan untuk memecahkan 

sel-sel biologi dan membersihkan peralatan laboratorium. Perobekan sel 

digunakan untuk mendapatkan suspensi partikel-partikel subsel, untuk 

mengekstraksi enzim, dan untuk mengkaji sifat-sifat mekanis sel-sel tunggal 

Perusakan sel-sel biologi dalam suspensi terjadi apabila ada kavitasi (Ackerman 

dkk, 1988:303).  

Percobaan-percobaan dengan bakteri, sel-sel darah merah dan protozoa 

membuktikan bahwa laju pemecahan sel tidak tergantung oleh suhu dari 0 -30 0C. 

Jadi sejumlah besar percobaan dengan banyak macam sel mempertegas bahwa 

sel-sel itu rusak oleh perobekan mekanis sebagai akibat langsung kavitasi. 

Pengaruh kavitasi yang lain adalah merusak ikatan-ikatan molekul, misalnya 

molekul-molekul H2O pecah menjadi radikal H, OH, dan HO2 dan terjadilah 

H2O2. Demikian pula, apabila larutan NaCl dikenai medan sonik yang 

mengkavitasi, dihasilkan atom Cl (Ackerman dkk, 1988:304). 

Beberapa penelitian pengaplikasian gelombang ultrasonik dalam kurun 

waktu lima tahun terakhir terdapat pada Tabel 2. 
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Tabel 2 Penelitian Tentang Pengaruh Pengaplikasian Gelombang Ultrasonik  
NO Peneliti Thn Judul / Topik Hasil 

1. Vorgelegt von Jarupan 
Kuldiloke (dalam 
Bangsawan, 2004:3) 

2000 Effect of ultrasound, 
temperature and pressure 
treatment of enzyme 
activity and quality 
indicators of fruits and 
vegetable juice 

Ultrasound dengan f = 24 KHz 
yang digabungkan dengan 
perlakuan suhu dan tekanan 
(Manothermosonication) terbukti 
dapat menginaktivasi enzim PE 
pada buah dan sayuran 

2. Husada Putra 2000 Pengaruh paparan 
gelombang ultrasonic 
terhadap sel 
spermatogenesis testis 

Pemaparan gelombang ultasonik 
pada intensitas rendah menyebabkan 
perubahan struktur sel sperma dan 
pada intensitas tinggi akan 
menyebabkan penurunan  ukuran & 
produksi sperma hingga 30% pd 
tikus jantan  

3. Seymour, Burfoot,  
Smith, Cox and 
Lockwood (dalam 
Bangsawan , 2004:3) 

2002 Ultrasound 
decontamination of 
minimally prossed fruits 
and vegetables 

Ultrasonik dengan f =32 KHz – 
70 KHz dapat menurunkan 
jumlah bakteri sampai 99,8 % 
dengan penambahan chlorine 

4. Fatih., Mustofa dan 
Memnune 

2002 Effect of ultrasound 
treatment on milk 
homogenization and 
particle size distribution 
of fat 

Gel.ultasonik dengan power 90 – 
450 watt dalam waktu 5-10 menit 
mampu memecah glubola lemak 

5. Kusumastuti 2003 Pengaruh gelombang 
bunyi terhadap jumlah sel 
bakteri Pseudomonas 
Aeoruginosa dalam air 

Peningkatan frekuensi gel.bunyi 
dan lama pancaran menyebabkan 
terjadinya efek kavitasi pada 
bakteri hingga non aktif 

6.  Bangsawan, R 2004 Perancangan alat pembangkit 
gelombang ultrasonik untuk 
aplikasi pengawetan bahan 
makanan 

F=40Khz dengan 15 menit telah 
mampu mengurang jumlah 
mikroba hingga 4900 col/ml 

 

Hasil penelitian – penelitian tersebut menunjukkan terdapatnya kerusakan 

sel biologis dalam bahan yang disinari gelombang ultrasonik. Meningkatnya 

frekuensi, waktu penyinaran dan daya atau intensitas gelombang ultrasonik akan 

menyebabkan kerusakan sel biologis yang semakin parah. 

Ackerman dkk (1988:306) menegaskan apapun yang cenderung 

mengurangi dan menekan kavitasi, cenderung pula melindungi sel. Menurut 

Mason (1990:8) faktor yang mempengaruhi kavitasi antara lain : 
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a. Sifat fisika dari larutan.  

Setiap larutan mempunyai sifat-sifat tersendiri. Misalnya antara air dengan 

pentane. ikatan intramolekuler air mempunyai ikatan kohesi antar hydrogen lebih 

kuat jika dibandingkan dengan pentane. Air juga mempunyai tegangan permukaan 

lebih tinggi sehingga air mempunyai ambang kavitasi lebih rendah daripada 

pentane atau dengan kata lain air membutuhkan intensitas lebih tinggi untuk 

menyebabkan kavitasi daripada pentane.  

b. Frekuensi gelombang sonik yang dipancarkan 

Frekuensi yang biasa digunakan adalah antara 20 sampai 50 KHz karena 

peralatan yang tersedia atau mudah didapat adalah sampai batas tersebut. 

c.  Keberadaan gas yang mudah menguap. 

Keberadaan sejumlah gas tersebut akan menghambat bahkan mencegah 

pemecahan total dari gelembung dalam proses kompresi. Pada 20.000 Hz, 

gelembung-gelembung mikro akan segara menyatu menjadi gelembung yang 

lebih besar. Pada keadaan ini gelembung tersebut akan menjadi ringan, 

mengambang di permukaan dan keluar ke udara. 

d. Intensitas dan tekanan. 

Penambahan intensitas akan menambah reaksi kavitasi. walaupun harus 

disadari bahwa intensitas tidak dapat meningkat secara sendiri. Meningkatnya 

amplitudo tekanan akan menyebabkan intensitas bertambah begitupula 

sebaliknya. Dengan meningkatnya amplitudo tekanan maka gelembung akan 

semakin besar dan pada saat siklus kompresi tidak ada cukup waktu untuk 

mengecil sehingga gelembung akan pecah. 
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2.2 Rangkaian Elektronika 

1.2.1 Osilator  

Osilator adalah sebuah alat yang menghasilkan suatu sinyal yang 

berbentuk sinus dengan frekuensi dan amplitudo tertentu (Cooper, 1984:303). 

 Suatu percobaan dengan Gambar 5. Mula-mula saklar ditaruh pada posisi 

1. kondensatorpun diisi-muatan oleh baterai. Maka didalam C tersimpan daya 

listrik. Kemudian saklar dipindahkan ke posisi 2. Maka C membuang muatan 

lewat L. Oleh arus-buang-muatan itu maka didalam kumparan L terjangkitlah 

daya listrik (karena ada arus dan tegangan induksi-diri). 

 

Gambar 5 Sebuah Osilator Sederhana (Wasito, 1986:83). 

Jadi pada saat kondensator sudah habis muatannya, di kumparan tertimbun daya. 

Kemudian akan menyusul peristiwa berikut : daya didalam kumparan kemudian 

mengalirkan arus muatan ke C. Maka di C terimbun lagi daya, sementara daya di 

L habis. Kalau C sudah penuh muatan, ia akan membuangnya lagi lewat L. Proses 

itu berjalan terus menerus atau terjadilah guncangan listrik atau osilasi. Osilasi 

tidak akan berlangsung lama. Kerugian-kerugian yang ada didalam kumparan, 

kondensator dan kawat-kawat penghantar meredam osilasi tersebut, yaitu 
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amplitudonya berangsur mengecil. Transistor atau tabung vakum digunakan untuk 

mengatasi kerugian-kerugian yang ada didalam rangkaian. Dengan demikian, 

karena kerugian dapat diatasi maka osilasi tetap terjadi (Wasito, 1986:83). 

 Osilator terbagi menjadi dua kelompok yaitu : 

A. Osilator larasan atau osilator harmonisa atau osilator umpan balik. 

Osilator ini menghasilkan getaran sinus. Contoh osilator jrnis ini adalah: 

Osilator R-C, Osilator Wien, Osilator Hartley, Osilator Colpitts, Osilator 

Pierce, Osilator Miller. 

B. Osilator relaksasi (relaxation oscillator). 

Osilator ini menghasilkan getaran-getaran bukan sinus, yaitu getaran kotak 

(blok), getaran gerigi, getaran segitiga. Contoh dari osilator ini adalah 

multivibrator tak-stabil, Osilator sumbatan (blocking osilator) dan Osilator 

kristal (Wasito, 1984: 215). 

Osilator Jembatan Wien (Wien Bridge Oscillator) 

 Osilator Wien adalah standar osilator frekuensi antara 5 Hz – 1 MHz. 

Osilator ini digunakan khususnya pada generator-generator audio (Wasito, 

1984:220).  

 Osilator Wien  menggunakan rangkaian RC (resistor-kapasitor) untuk 

menjamin terjadinya regenerative dan degenerative gelombang secara bergantian. 

Selain itu RC juga menentukan frekuensi yang dihasilkan oleh osilator ini. Pada 

Gambar 6 frekuensi yang dihasilkan, ditentukan oleh nilai C1, C2, R1 dan R2 

melalui persamaan 5. 



 
18 

   )(
2

1

2121

Hz
CCRR

ffrekuensi
π

= …………………………………….(5) 

apabila R1=R2 dan C1=C2 maka 

 )(
2

1

11

Hz
CR

ffrekuensi
π

= ……………………………………………(6) 

Osilasi dapat berjalan terus apabila gelombang positif lebih besar dari pada 

negatif. Oleh karena gelombang sinus negatif yang terbentuk akan melalui R3 dan 

R4 maka nilai R3 dan R4 harus 2:1 (Dungan, 1992:158). 

 

Gambar 6 Osilator Jembatan Wien (Dungan, 1992:159). 
 

2.2.2 Penguat Sinyal 

 Penguat sinyal ada dua macam yaitu : penguat sinyal kecil dan penguat 

sinyal besar. Baik penguat sinyal kecil maupun besar sama-sama menggunakan 

transistor. Transistor yang digunakan dalam penguat sinyal kecil disebut transistor 

sinyal kecil sedangkan yang digunakan dalam penguat sinyal besar atau penguat 

daya disebut transistor daya. Penguat sinyal kecil mampu menguatkan daya 
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sampai kurang dari setengah watt sedangkan penguat daya dapat menguatkan 

daya lebih dari setengah Watt (Malvino, 1995: 215). 

 Penguat daya terdapat tiga macam yaitu : 

A. Penguat kelas A 

Kelas A adalah cara yang biasa untuk menggunakan transistor dalam 

rangkaian linear karena mampu menghasilkan rangkaian paling stabil dan 

paling sederhana. Transistor dari penguat kelas A tetap dalam daerah aktif 

selama seluruh periode, ini berarti arus kolektor dari penguat kelas A mengalir 

untuk 3600 seperti yang ditunjukkan Gambar 7A. 

B. Penguat balans (push pull) kelas B 

Rangkaian kelas B biasanya digunakan untuk daya beban sampai kira-kira 

10 W. Diatas 10 W, rangkaian kelas B diskrit dapat dipakai. Dalam rangkaian 

kelas B, transistor hanya tinggal dalam daerah aktif untuk setengah periode. 

Selama setengah periode, transistor tersebut tersumbat (cut off). Ini berarti 

arus kolektor mengalir untuk 1800 dalam tiap transistor dari rangkaian kelas B 

(Gambar 7B). 

C. Penguat kelas AB 

Kelas AB adalah kelas A dan B. Transistor dari rangkaian kelas AB,dalam 

daerah aktif untuk lebih dari setengah periode tetapi kurang dari seluruh 

periode. Dengan perkataan lain, arus kolektor mengalir untuk lebih dari 1800 

tetapi kurang dari 3600 (Gambar 7C). 
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D. Penguat kelas C 

Penguat kelas C dapat memberikan daya beban yang lebih besar dari pada 

penguat kelas B. Tetapi untuk memperkuat gelombang sinus, dia harus ditala 

(tuned) ke frekuensi gelombang sinus (norrowband), dia hanya dapat 

memperkuat frekuensi resonan dan frekuensi-frekuensi didekatnya (Gambar 

7D) Untuk menghindari induktor dan kapasitor yang besar dalam rangkaian 

resonan, penguat kelas C harus bekarja pada frekuensi radio (diatas 20 kHz). 

Karena  itu sekalipun dia adalah paling efisien dari semua kelas, kelas C hanya 

berguna jika ingin memperkuat pita sempit dari frekuensi radio (Malvino, 

1995: 242).   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 7 (A) Sinyal Keluaran Dari :Penguat Kelas A; (B) Penguat 
Kelas B; (C) Penguat Kelas AB; (D) Penguat Kelas C 

θ

θθ

θ

(Malvino, 1995: 242) 
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2.2.3 Tranduser 

Suatu definisi mengatakan tranduser adalah sebuah alat yang bila 

digerakkan oleh energi didalam sebuah transmisi, menyalurkan energi dalam 

bentuk yang sama atau dalam bentuk yang berlainan ke sistem transmisi kedua. 

Transmisi energi ini bisa listrik, mekanik, kimia, optik (radiasi) atau thermal 

(panas) (Cooper, 1984:384).  

Tranduser ultrasonik adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi 

energi akustik (gelombang ultrasonik) atau sebaliknya, contohnya adalah 

tranduser piezoelektrik. Tranduser ini menggunakan kristal piezoelektrik misalnya 

kristal kwarsa. Kristal ini mudah diperoleh dipasaran, memiliki sifat piezoelektrik 

yang besar, sangat stabil, sangat keras, tahan terhadap tekanan dan suhu tinggi 

(Carlin, 1960:60). Cooper (1984:403) menjelaskan bahwa tranduser piezoelektrik 

mempunyai tegangan keluaran yang khas yaitu dalam orde 1 sampai 30mV dan 

kekurangan dari tranduser ini adalah tegangan keluaran dipengaruhi oleh 

temperatur kristal. 

 Davison (1997:3) menyatakan bahwa selain tranduser ultrasonik yang lain, 

loundspeaker juga dapat digunakan untuk pemancar atau penerima gelombang 

sonik dengan frekuensi 40 kHz. Keuntungan menggunakan loundspeaker  adalah 

lebih mudah didapat dan lebih murah.  
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2.3 Susu 

Pengertian atau batasan umum mengenai istilah “susu” adalah cairan 

berwarna putih, yang diperolah dari pemerahan sapi atau hewan menyusui 

lainnya, yang dapat dimakan atau digunakan sebagai bahan pangan yang sehat, 

serta padanya tidak dikurangi atau ditambah komponen-komponennya 

(Hadiwijoto, 1994:1).  

2.3.1 Homogenisasi 

 Homogenisasi ditujukan untuk membuat glubola-glubola lemak yang 

semula diameternya bervariasi menjadi seragam dan tersebar merata pada setiap 

bagian susu (Idris, 1992:12). 

 Proses homogenisasi dapat dilakukan dengan melewatkan susu kental pada 

lubang sempit dan disertai tekanan tinggi. Proses homogenisasi dapat dilakukan 

dengan dua tahap yaitu homogenisasi tingkat pertama dilakukan pada tekanan 

tinggi sebesar 10 MPa yang bertujuan untuk memecah glubola-glubola lemak 

sehingga ukurannya menjadi ± 2 mikron dan homogenisasi tingkat kedua 

dilakukan pada tekanan rendah sebesar 3-6 MPa yang bertujuan untuk 

menyeragamkan ukuran glubola lemak (Lampert, 1956:13).  

 Alat yang digunakan dalam proses homogenisasi disebut dengan 

homogenisator. Menurut Eckles, Combs, dan Macy (1980 dalam Nuryanti, 

2005:13) tipe dari homogenisator dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu : 

A. Homogenisator tekanan tinggi (High Presure Homogenisator). 

 Pada umumnya homogenisator tekanan tinggi dipasaran terdiri dari satu 

perlakuan (satu tingkat), tiga pompa dengan silinder penghisap dan katup 
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pemberhentian. Homogenisator ini dioperasikan pada tekanan rata-rata 3 MPa 

sampai 34 MPa. 

B. Homogenisator tipe putaran tekanan rendah (Rotary Homogenisator). 

 Homogenisator tipe ini biasanya digunakan untuk penggilingan lemak 

susu dan pengukuran dilakukan dibawah tekanan rendah. Tekanan yang 

digunakan pada homogenisator tipe ini adalah 3 MPa. 

C. Getaran sonik. 

 Pada tipe ini homogenisasi dilakukan dengan menggunakan getaran pada 

frekuensi tinggi. Tipe jenis ini tidak banyak digunakan pada industri susu. 

 Menurut De (1980, dalam Nuryanti, 2005:17) dua faktor utama yang 

berperan dalam proses homogenisasi adalah: 

A. Suhu homogenisasi. 

 Suhu susu pada waktu homogenisasi diusahakan mencapai titik lebur 

lemak yaitu sekitar 33oC (91oF) agar lemak pada fase cair. Enzim lipase harus 

dinon-aktifkan sebelum dan sesudah homogenisasi. Hal ini dapat dicapai dengan 

cara memanaskan susu sampai suhu sekitar 55oC (131oF). Anonymous (2004a:) 

menjelaskan jika suhu yang didapatkan pada proses homogenisasi rendah, maka 

serumpun droplet akan terbentuk dan hasil pencampuran tidak berhasil baik. 

B. Tekanan homogenisasi. 

 Pada homogenisasi satu tingkat, tekanan 136-170 Bar adalah cocok untuk 

menghomogenisasi susu yang mengandung 6% lemak. Tekanan yang lebih tinggi 

lagi dapat menyebabkan lebih banyak susu akan mengental pada saat dimasak, 

yang menyebabkan ketidakstabilan pada protein susu. Sedangkan pada 
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homogenisasi dua tingkat, untuk mencegah penggumpalan lemak, maka 

digunakan 136 Bar pada tahap pertama dan 34 Bar untuk tahap kedua. 

2.3.2 Susu Homogen 

Susu homogen yaitu susu yang telah diproses untuk memecahkan butiran 

lemak sehingga setelah 48 jam penyimpanan tanpa adanya gangguan pada suhu 

10-15oC tidak terjadi pemisahan krim. Hal ini disebabkan butiran lemak yang 

telah lebih kecil karena proses homogenisasi akan kehilangan kemampuan aslinya 

untuk bergabung menjadi satu dan kemudian memisah menjadi krim. Selain itu 

dalam susu homogen, distribusi lemak harus diusahakan kurang lebih seragam 

didalam keseluruhan susu (Buckle et al., 1987:16). 

Krim menurut Hadiwijoto (1994:17) adalah butiran-butiran lemak pada 

susu yang timbul ke pernukaan bagian atas dan membentuk suatu lapisan yang 

jelas. Tebal lapisan krim sering dipakai sebagai petunjuk bagi richness atau mutu 

susu. Waktu yang diperlukan bagi naiknya krim dan tebalnya lapisan krim 

tergantung pada tiga faktor yaitu banyak lemak, besar kecilnya butiran lemak dan 

perlakuan pemanasan terhadap susu. Susu mentah segar yang telah didinginkan 

sampai 4oC akan mempunyai lapisan krim yang tebal dan maksimum. Susu yang 

telah dipassteurisasi selama 15 detik pada suhu 71,7oC mempunyai lapisan yang 

sedikit lebih tipis dan tidak jelas. Susu yang dipanaskan pada suhu 75oC akan 

kehilangan sifat-sifat krimnya. Homogenisasi juga merusak sifat-sifat krim 

tersebut. Perbedaan ukuran glubola lemak pada proses homogenisasi terlihat pada 

Gambar 8 dan Tabel 3.  
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Gambar 8 Pengaruh Homogenisasi Tingkat Pertama Dan Tingkat Kedua 
Pada Distribusi Ukuran Glubola Lemak (Dilihat Dibawah Mikroskop) 

(Anonymous, 2004b: 69) 
 

Tabel 3 Perbedaan Antara Glubola Lemak Tanpa Homogenisasi Dan 
Dengan Homogenisasi (Anonymous, 2004a: 68) 
 

Glubola lemak Tanpa homogenisasi Dengan homogenisasi 

Diameter rata-rata (μm) 3.3 0.4 

Diameter maksimum (μm) 10 2 

Daerah permukaan  

(m2 /ml dari susu) 

0.08 0.75 

Jumlah glubola  0.02 12 
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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat Dan Waktu Pelaksanaan 

Pembuatan alat dilakukan di NNS laboratorium elektro dengan 

pertimbangan ketersediaan alat yang dibutuhkan, yang dilaksanakan pada bulan 

Januari-April 2006. Pemancaran gelombang ultrasonik pada susu segar 

dilaksanakan di  Laboratorium TSSU dilanjutkan analisa homogenisasi susu segar 

yang dilaksanakan di Laboratorium Teknologi Prosessing Hasil Pertanian (TPHP) 

Jurusan Teknik Pertanian dan di Laboratorium Mikrobiologi Jurusan Biologi 

Fakultas MIPA Universitas Brawijaya pada Mei 2006. 

 

3.2 Alat Dan Bahan 

Alat yang digunakan adalah 

A. Alat yang digunakan untuk pembuatan pembangkit gelombang ultrasonik 

berintensitas tinggi meliputi: 

1. Variabel catu daya (power supply) menggunakan trafo 5A dan tegangan 

keluaran maksimum 35 V. 

2. Oscilloscope jenis HAMEG HM 203-7 untuk mangetahui frekuensi, 

tegangan, daya keluaran rangkaian pembangkit gelombang ultrasonik dan 

dari rangkaian penguat. 

3. Avometer dan solder. 

B. Alat untuk proses pemancaran gelombang dan uji homogenisasi meliputi : 

1. Refrigerator dengan suhu ±  10 oC untuk menyimpan susu selama 48 jam. 

2. Thermometer untuk mengukur suhu refrigerator. 
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3. Ruang reaktor, heater, termokopel dengan suhu diatur 55 oC untuk 

digunakan dalam proses pemanasan susu. 

4. Stop watch. 

5. Pipet yang digunakan untuk menempatkan susu hasil pemancaran 

gelombang ultrasonik pada slide mikroskop. 

6. Mikroskop yang dilengkapi dengan kamera dan mikrometer okuler dengan 

perbesaran 400 x. Mikroskop ini digunakan untuk mengambil foto sampel 

dan untuk menentukan ukuran diameter dari glubola lemak. Gambar 

mikroskop terdapat di Lampiran 1. 

7. Beberapa gelas ukur dan gelas aqua untuk wadah susu.  

Bahan yang digunakan adalah : 

A. Bahan untuk pembuatan pembangkit gelombang ultrasonik intensitas tinggi : 

1. PCB. 

2. Komponen elektronika yaitu beberapa resistor, kapasitor, dioda dan 

transistor. 

3. Loudspeaker (LS). 

B. Bahan yang digunakan adalah susu segar ±2 L. 

 
3.3 Perancangan Alat Ultrasonik Intensitas Tinggi 

3.3.1 Rancangan Fungsional 

Rancangan pembangkit gelombang ultrasonik dengan intensitas tinggi 

secara garis besar meliputi: 

A. Osilator Jembatan Wien untuk menghasilkan gelombang ultrasonik dengan 

frekuensi tertentu. 
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B. Penguat sinyal yang berfungsi untuk penaik tegangan dan arus dalam rangka 

mencapai daya yang tinggi dengan tetap mempertahankan nilai frekuensi yang 

dihasilkan Osilator Jembatan Wien. 

C.  Loudspeaker (LS) untuk mengubah energi listrik menjadi gelombang 

ultrasonik dengan frekuensi tertentu. 

3.3.2 Rancangan Struktural 

Pendekatan desain atau rancangan struktural pembangkit gelombang 

ultrasonik mengacu pada literatur-literatur yang telah ada dan penelitian-

penelitian yang telah dilakukan, untuk mendapatkan hasil rancangan yang sesuai 

dengan perencanaan yaitu mampu membangkitkan gelombang ultrasonik dengan 

intensitas tinggi. Pembuatan alat disesuaikan dengan ketersediaan komponen yang 

terdapat di pasaran. Rancangan struktural dititik beratkan pada tiga hal seperti 

yang ditunjukkan pada Gambar 9. 

 

  
Osilator Jembatan Wien Penguat sinyal Loudspeaker 

Gambar 9 Rancangan Struktural Alat  

A. Osilator Jembatan Wien 

Osilator Jembatan Wien adalah instrumen pembangkit gelombang 

ultrasonik dengan keluaran berupa gelombang sinus. Komponen R1 = R2 = R dapat 

diatur besarnya (potensiometer) untuk memperoleh frekuensi keluaran yang 

diinginkan. Nilai R maksimum dan minimum ditentukan melalui persamaan 6 

(bawah) dengan menentukan frekuensi maksimum, frekuensi minimumnya dan C1 

=  C2 =  C  terlebih dahulu.  
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Frekuensi minimum yang digunakan adalah 20 KHz dimana merupakan frekuensi 

minimum dari gelombang ultrasonik. Frekuensi maksimum adalah 40 KHz 

dimana frekuensi tersebut menurut Davison (1997:3) adalah frekuensi maksimum 

yang dapat dipancarkan oleh loudspeaker, sedangkan Nilai C sebesar 1 nF = 10-9 

F. IC yang digunakan adalah LM 1458 dengan pertimbangan IC tersebut dapat 

digunakan untuk generator dan mudah didapat. Data sheet LM 1458  terdapat di 

Lampiran 8. Rancangan rangkaian osilator Wien terdapat pada Gambar 10. 

 

Gambar 10 Rancangan Rangkaian Osilator Wien 
 
 
 

B. Amplifier atau Penguat 

 Penguat yang digunakan adalah penguat balans (pushpull) kelas B dengan 

pertimbangan penguat kelas B diskrit mampu menguatkan daya diatas 10 W 
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dengan rentang frekuensi (bandwith) yang luas. Selain itu dengan adanya 2 

transistor dalam penguat balans kelas B dengan masing – masing bekerja dalam 

setengah siklus maka kerja penguat tidak terlalu berat sehingga tidak mudah panas 

apabila untuk menguatkan daya yang cukup tinggi. 

C. Loudspeaker 

Tranduser yang digunakan untuk menghasilkan gelombang bunyi adalah 

loudspeaker (LS). Loudspeaker digunakan dengan pertimbangan tidak adanya 

tranduser ultrasonik yang mampu menghasilkan gelombang dengan daya tinggi. 

Kemampuan maksimum tranduser ultrasonik di pasaran hanya 5 V dan arus 

maksimum 0.5 A. Loudspeaker yang digunakan adalah jenis tweeter. Penggunaan  

loudspeaker jenis ini karena mampu memancarkan frekuensi paling tinggi 

dibandingkan loudspeaker jenis lainnya (bass dan middle). Diharapkan tweeter 

mampu memancarkan gelombang ultrasonik yang frekuensi lebih tinggi dari 

gelombang audio. Daya maksimal yang dapat diterima oleh tweeter diketahui dari 

percobaan yang akan dilakukan.  

3.3.3  Pengukuran Alat 

 Pengukuran alat selain dilakukan dengan Avometer juga dapat dilakukan 

dengan Osiloskop. Osiloskop adalah alat yang mampu mengukur tegangan 

keluaran dan frekuensi sekaligus dengan menghasilkan suatu grafik sinus 

hubungan antara frekuensi dan tegangan (Holman, 1985:152).  

Pengukuran tegangan dan frekuensi menggunakan Osiloskop sedangkan 

pengukuran arus dengan Avometer. Pengukuran dilakukan dua kali yaitu 
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pengukuran keluaran osilator Wien dan pengukuran keluaran penguat sinyal. 

Rangkaian alat dan osiloskop terdapat pada Gambar 11. 

 

 
(A) 

 

 
(B) 

Osilator Jembatan Wien Osiloskop 

Osilator Jembatan Wien Penguat sinyal Osiloskop 

Gambar 11 Pengukuran Alat dengan Menggunakan Osiloskop (A) 
Pengukuran Osilator Wien (B) Pengukuran Penguat Sinyal 

 

3.4 Metode 

Dalam perancangan dan pendekatan desain yang dilakukan menggunakan 

metode trial and error (uji coba) untuk mendapatkan hasil rancangan yang sesuai 

dengan perencanaan. Pembuatan alat dilanjutkan dengan pengukuran dengan 

menggunakan osiloskop dan atau avometer.  

Data diambil setelah alat pembangkit gelombang ultrasonik memenuhi 

rancangan yaitu menghasilkan daya atau intensitas gelombang yang tinggi. Data 

yang diambil meliputi diameter glubola susu (diameter minimum dan maksimum) 

serta tebal lemak mengapung. Analisa data dilakukan melalui analisa grafik 

hubungan antara data dan perlakuan.  

Data yang diperoleh yaitu tentang diameter glubola lemak diharapkan 

akan dapat dibandingkan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan Fatih dkk 

(2002) tentang homogenisasi partikel susu dimana gelombang ultasonik 

dihasilkan oleh Osilator Cole Parmer Instrument Company, USA (Lampiran 2). 
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3.4.1 Perlakuan Pemaparan Gelombang Ultrasonik 

 Susu segar dalam gelas ukur diletakkan dalam ruang reaktor dan 

dipanaskan mencapai suhu 55 0C terlebih dahulu sebelum dipapari dengan 

gelombang ultrasonik intensitas tinggi. 

 Tweeter dihubungkan dengan selang sepanjang 50 – 100 cm. Hal tersebut 

dilakukan untuk menghindari tweeter menjadi cepat panas. Kerja tweeter cukup 

berat dengan menghasilkan gelombang ultrasonik dengan daya gelombang tinggi. 

Apabila pemaparan gelombang ultrasonik dilakukan dengan memasukkan tweeter 

ke dalam ruang reaktor maka tweeter akan menjadi sangat cepat panas sehingga 

proses sangat tidak efisien. 

 Selang yang digunakan mempunyai bahan lunak dan licin untuk 

memperkecil atenuasi (peredaman) daya atau intensitas gelombang ultrasonik 

oleh selang selama proses berlangsung. 

Daya keluaran yang digunakan dalam proses pemaparan gelombang 

ultrasonik adalah 50, 70, 90 W dimana pada masing-masing keluaran dilakukan 

tiga kali pengulangan sehingga untuk keseluruhan penelitian terdapat 9 sampel 

susu dan  3 sampel yang tanpa dipapari sebagai kontrol. Volume masing-masing 

sampel adalah 250 ml dan jarak pemaparan adalah 3 cm.   

 Waktu yang digunakan adalah 20 menit dengan pertimbangan waktu 

tersebut adalah waktu pemaparan terlama yang digunakan Fatih dkk (2002) dalam 

penelitiannya, sehingga diharapkan mampu menunjukkan efek paling banyak 

pada perubahan ukuran globola lemak susu.   
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Besar intensitas (kesegala arah) untuk masing-masing daya keluaran 

didapat dengan menggunakan persamaan 3, yaitu :  

24 r
P

luas
daya

In
π

==  

Besar intensitas untuk masing-masing daya ditunjukkan pada Tabel 4. 

Tabel 4 Besar Intensitas Untuk Masing-Masing Daya Keluaran 

Daya Keluaran (W) Jarak Pemaparan (m) Intensitas (kW/m2) 

90  0.03 40.934 

70  0.03 31.838 

50  0.03 22.741 

 

Intensitas tersebut sudah termasuk ultrasonik intensitas tinggi karena melebihi 0.5 

Watt/cm2 = 5 kW/m2 (batas ultrasonik intensitas tinggi menurut Trisnobudi, 

2000:31) dan  melebihi 1 kW/m2 , 1 atm (batas ultrasonik intensitas tinggi 

menurut Acherman dkk,1988:302). 

 
3.4.2 Pengamatan dan Analisa Data 

 Data pengamatan yang diambil adalah ukuran glubola lemak yaitu 

diameter maksimum dan diameter minimum untuk dapat dibandingkan dengan 

hasil penelitian yang telah dilakukan Fatih dkk (2002) (Lampiran 2) tentang 

homogenisasi partikel susu. Pengamatan ukuran glubola lemak dilakukan pada 

foto hasil mikroskop yang dilengkapi dengan kamera dan mikrometer okuler 

dengan perbesaran 400 x. 

 Analisa data yang dilakukan adalah analisa grafik diameter minimum dan 

maksimum glubola lemak. Selain analisa grafik dilakukan perhitungan standart 
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deviasi diameter glubola lemak untuk mengetahui penyimpangan data yang 

diambil. Dalam perhitungan standart deviasi setiap sampel diambil 25 data. 25 

data diambil secara acak pada foto glubola lemak dari hasil foto mikroskop yang 

dilengkapi dengan kamera dan mikrometer okuler dengan perbesaran 400 x. 

Setelah dilakukan perhitungan perhitungan standart deviasi tiap-tiap sampel 

dilanjutkan menghitung standart deviasi gabungan. Pelaksanaan perhitungan dan 

analisa data diameter glubola lemak terdapat pada Gambar 12. 
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Mulai 

Data diameter glubola lemak  

Analisa grafik 

Pembahasan dan kesimpulan  

Selesai 

Gambar 12 Analisa Data Diameter Glubola Lemak 
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Pengamatan lain yang dilakukan adalah tebal lemak mengapung. Data 

tebal lemak mengapung diambil setelah sampel susu hasil pemaparan gelombang 

ultrasonik disimpan dalam refrigerator dengan suhu ±  10 oC selama 48 jam. Data 

lemak mengapung digunakan sebagai data pendukung untuk mengetahui 

kemampuan alat pembangkit gelombang ultrasonik intensitas tinggi dalam proses 

homogenisasi susu. 

 
3.5  PELAKSANAAN KEGIATAN 

Pelaksanaan kegiatan meliputi studi literatur, perancangan dan pembuatan 

alat, uji kemampuan alat kemudian diikuti dengan pemaparan gelombang 

ultrasonik berintansitas tinggi terhadap bahan dan uji homogenisasi bahan. 

Pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan adalah sebagai berikut ditunjukkan pada 

Gambar 13. 
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Gambar 13 Diagram Alir Kegiatan Penelitian 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

4.1  Hasil Perancangan dan Pembuatan Alat Pembangkit Gelombang 
Ultrasonik IntensitasTinggi 
 

4.1.1  Osilator Jembatan Wien  

Osilator Jembatan Wien adalah sebuah generator penghasil gelombang 

sinus. Besar Nilai R  dapat diatur (potensiometer) untuk memperoleh frekuensi 

keluaran yang diinginkan.  Berdasarkan perhitungan Lampiran 3 diperoleh nilai R 

maksimum sebesar = 8 kΩ sedangkan nilai R minimum sebesar = 4 kΩ. Karena 

komponen potensiometer selalu mempunyai harga minimum 0 (bukan 4 kΩ) 

maka rangkaian R diatur seperti pada Gambar 14. 

 

           

Gambar 14 Pengaturan Rangkaian R 

 

Dengan mengatur Rb yang mempunyai range nilai 0-50kΩ maka frekuensi 

keluaran yang diinginkan dapat diperoleh. Nilai Ra = 5k6Ω, dan Rc = 10kΩ. 

Sehingga rangkaian R seperti pada Gambar 15. 
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Gambar 15  Nilai R 

Perbandingan R4 dan R3 adalah 2:1. Pada gambar rangkaian osilator wien 

(Gambar 16) nilai R3 = 22 kΩ dan R4 = 47 kΩ. Nilai R4 dibuat melebihi dari nilai 

2R3 dengan mempertimbangkan nilai toleransi dari resistor. 

 

Gambar 16 Rangkaian Osilator Jembatan Wien 

4.1.2 Rangkaian Penguat Sinyal 

Rangkaian yang digunakan adalah rangkaian penguat B diskrit terdiri dari 

penguat differensial dan penguat kelas B itu sendiri. Sinyal masuk ke penguat 
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differensial sebelum masuk ke penguat kelas B. Penguat differensial adalah 

penguat kelas A dengan pengatur frekuensi sehingga dihasilkan beda fasa sama. 

Sehingga kerja dioda dan transistor dalam kelas B menjadi efisien. Penguat kelas 

A juga berfungsi “menghaluskan” gelombang yang dihasilkan. Dengan adanya 

penguatan bertahap (penguat kelas A dilanjutkan penguat kelas B) akan 

menghasilkan gelombang yang lebih baik.  

Sinyal keluaran dari penguat differensial atau penguat kelas A akan masuk 

ke dioda IN 4148. Dioda berfungsi sebagai penyearah. Karena transistor BD139 

dan 2SC2922 bersifat pnp yang berfungsi menguatkan setengah siklus positif 

sinyal maka dioda IN 4148 (atas) akan meneruskan sinyal positif dan menolak 

sinyal negatif. Transistor 2SC2922 akan menguatkan sinyal yang dihasilkan 

BD139. Sedangkan transistor BD140 dan 2SA1216 bersifat npn yang berfungsi 

menguatkan setengah siklus negatif sinyal maka dioda IN 4148 (bawah) akan 

meneruskan sinyal negatif dan menolak sinyal positif. Transistor 2SA1216 akan 

menguatkan sinyal yang dihasilkan BD 140.  

Rangkaian penguat sinyal secara keseluruhan terdapat pada Gambar 17. 

Level daya (pengaturan daya keluaran) dilakukan oleh resistor potensimeter 50kΩ 

sebelum gelombang dikuatkan atau masuk ke penguat sinyal.  
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Gambar 17 Rangkaian Penguat Sinyal  

4.1.3 Loundspeaker  

 Loundspeaker yang digunakan adalah jenis tweeter karena gelombang 

ultrasonik mempunyai frekuensi lebih tinggi dibandingkan dengan gelombang 

audio atau sonik. Tweeter mampu memancarkan frekuensi paling tinggi dibanding 

loundspeaker jenis lain yaitu bass dan middle, tetapi kelemahan tweeter adalah 

mempunyai daya keluaran yang rendah. Kemampuan tweeter yang dihasilkan 

dalam penelitian ini terangkum Tabel 5. 
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Tabel 5 Kemampuan Tweeter 

Jenis 

Loundspeaker 

Frekuensi 

(kHz) 

Arus  

(A) 

Tegangan 

(V) 

Daya (W) Waktu 

(menit) 

5 10 50 35 

5 14 70 18 

5 17 85 10 

Tweeter 

  

22 

5 18 90 ± 2 

 

Pada daya 70W dan 85W tweeter harus didinginkan berulang-ulang apabila 

kondisinya telah panas, untuk mencapai waktu peneraan gelombang ultrasonik 

yang diinginkan. Foto dan gambar rangkaian alat pembangkit ultrasonik intensitas 

tinggi selengkapnya terdapat pada Lampiran 4. 

4.1.4  Pengukuran pada Osiloskop dan Avometer 

 Pengukuran dilakukan dengan osiloskop dan avometer. Pengukuran 

dilakukan dua kali yaitu pengukuran pada keluaran osilator wien dan pengukuran 

pada keluaran penguat sinyal.  

A. Pengukuran Osilator Jembatan Wien 

Pengukuran frekuensi dan tegangan dilakukan dengan menggunakan 

osiloskop. Periode gelombang dan tegangan osilator Wien menunjukkan 

hubungan sinusoidal seperti yang ditunjukkan Gambar 18 dan pada foto osiloskop 

di Lampiran 5C dan 5D. 
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Gambar 18 Hubungan Periode dan Tegangan pada Osilator Wien  
(A) Periode Maksimum (B) Periode Minimum  

 
Pada Gambar 18, panjang garis horizontal (mendatar) menunjukkan 

besarnya perioda gelombang (T) dengan kalibrasi 20 µs (time/div) sedangkan 

panjang garis vertikal (tegak) menunjukkan besarnya tegangan dengan kalibrasi 5 

Volt/div. Frekuensi diperoleh dengan menggunakan persamaan 7, dimana periode 

besar akan menghasilkan frekuensi yang kecil, dan sebaliknya. 

f
T 1
=   ………………………………………………………………...…(7) 

 (Trisnobudi, 2000:4). 

• Gambar 18A menunjukkan T = 3.5 x 20 µs = 70 µs, f minimum = 
sμ70

1 = 

14.285 kHz  14 kHz dan V = 4.1 x 5 Volt/div = 20.5 V.  ≈

• Gambar 18B menunjukkan T = 1.6 x 20 µs = 32 µs, f maksimum = 
sμ32

1 = 

31.250 kHz 31kHz dan V = 3.4 x 5 Volt/div = 17 V. ≈
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 Pengukuran arus dilakukan dengan menggunakan avometer karena 

osiloskop hanya dapat mengukur besaran tegangan dan frekuensi. Arus keluaran 

osilator Wien sebesar 0.39 mA. 

B. Pengukuran Penguat Sinyal 

Pengukuran frekuensi dan tegangan dilakukan dengan menggunakan 

osiloskop. Periode gelombang dan tegangan penguat sinyal (amplifier) 

menunjukkan hubungan sinusoidal seperti yang ditunjukkan Gambar 19 dan pada 

foto osiloskop di Lampiran 5E. 
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Gambar 19 Hubungan Periode dan Tegangan pada Penguat Sinyal 
(A) Periode Maksimum (B) Periode Minimum (C) Periode Batas Tanpa 

Terjadi Penurunan Tegangan 
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 Pada Gambar 19, panjang garis horizontal (mendatar) menunjukkan 

besarnya perioda gelombang (T) dengan kalibrasi 20 µs (time/div) sedangkan 

panjang garis vertikal (tegak) menunjukkan besarnya tegangan dengan kalibrasi 5 

Volt/div.  

• Gambar 19A menunjukkan T = 3 x 20 µs = 60 µs, f minimum = 
sμ60

1 = 

16.667 kHz  16 kHz dan V = 8.2 x 5 Volt/div = 42 V. ≈

• Gambar 19B menunjukkan T = 1.6 x 20 µs = 32 µs, f maksimum = 
sμ32

1 = 

31.250 kHz 31 kHz dan V = 2.1 x 5 Volt/div = 10.5 V. ≈

• Gambar 19C menunjukkan T = 2.3 x 20 µs = 46 µs, f batas = 
sμ46

1 = 21.739 

kHz 22 kHz, V = 8.6 x 5 Volt/div = 43 V, dimana pengukuran tegangan 

dengan Avometer menunjukkan 33 V. Beda nilai tegangan hasil pengukuran 

osiloskop dan Avometer dapat dijelaskan dengan persamaan 8. 

≈

2
maksimum

efektif
V

V =  ……………………………….……………………….(8) 

 (Halliday, 1990:31). 

Dimana Vefektif terukur dengan menggunakan Avometer yaitu sebesar 33 V 

dan Vmaksimum terukur dengan menggunakan osiloskop yaitu sebesar 43 V 

dimana nilai tersebut cukup mendekati 46.662 V yang merupakan hasil 

perhitungan persamaan 8. Foto pengukuran tegangan efektif penguat sinyal 

(amplifier) dengan menggunakan avometer terdapat pada Lampiran 5A dan 

5B.  
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Hasil pengukuran keluaran penguat sinyal dengan menggunakan osiloskop 

pada saat frekuensi minimum yaitu = 16 kHz tegangan keluaran sebesar 42 V 

sedangkan pada saat frekuensi maksimum 31 kHz nilai tegangan keluaran turun 

menjadi 10.5 V. Hal tersebut karena penguat (amplifier) yang biasa digunakan 

untuk menguatkan gelombang audio, mempunyai sifat ‘kelinieritas’ yaitu pada 

frekuensi tertentu tegangan akan turun apabila frekuensi tersebut terus ditambah. 

Frekuensi 22 kHz adalah frekuensi tertinggi sebelum tegangan keluaran menurun 

sehingga tegangan efektif terbesar yang dihasilkan penguat sinyal (amplifier) 

adalah 33 V.  

Pengukuran arus keluaran penguat sinyal tidak dapat dilakukan karena 

Avometer hanya mampu mengukur arus yang kecil (sampai mA) dan osiloskop 

hanya dapat digunakan untuk mengukur tegangan dan frekuensi. Jika power 

supply sebesar 5 A maka daya keluaran terbesar (P) = ± 5 A x 33 V (tegangan 

efektif terbesar) = ± 165 W. 
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4.2 Hasil Pengamatan Terhadap Susu yang Telah Dipapari Gelombang 
Ultrasonik Intensitas Tinggi dan Analisis Data 

 

4.2.1  Perlakuan Pemaparan Gelombang Ultrasonik 

Pemaparan gelombang ultrasonik intensitas tinggi dilakukan terhadap susu 

segar dengan 3 perlakuan yaitu 50 W, 70 W, 85 W, dimana masing-masing 

perlakuan tiga perulangan. Selain itu digunakan 3 sampel sebagai kontrol (tanpa 

pemaparan gelombang ultrasonik). Sehingga total sampel yang digunakan adalah 

12 sampel yang terdiri dari 9 sampel dengan pemaparan gelombang ultrasonik dan 

3 sampel sebagai kontrol. Daya 90 W tidak digunakan karena tweeter sangat cepat 

panas sehingga proses tidak efisien.  

Tweeter dihubungkan dengan selang berbahan plastik berbahan lentur dan 

licin dengan panjang 100 cm. Ujung selang yang lain dimasukkan ke dalam ruang 

reaktor dengan jarak ±  1 cm dari permukaan susu tanpa halangan sehingga jarak 

pemaparannya adalah 1 cm. Volume masing-masing sampel dibuat 100 ml yang 

dimasukkan ke dalam gelas ukur 500 ml dengan tebal ± 2.2 cm dan diameter gelas 

ukur / susu ±9.1 cm. Hal tersebut bertujuan untuk memperjelas efek gelombang 

ultrasonik terhadap bahan. Waktu pemaparan adalah 35 menit, dimana waktu 

tersebut adalah waktu maksimum tweeter dapat memancarkan gelombang dengan 

daya 50 W.  

Besar intensitas masing-masing perlakuan terdapat di Tabel 6 yang 

diperoleh melalui persamaan 3, yaitu :  

24 r
P

luas
daya

In
π

==  
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Tabel 6 Besarnya Intensitas Dalam Tiap Perlakuan 

Daya Keluaran (W) Jarak Pemaparan (m) Intensitas (kW/m2) 

85  0.01 67.675 

70  0.01 31.838 

50  0.01 22.741 

 
Menurut Trisnobudi (2000:31) dan Acherman dkk (1988:302) intensitas tersebut 

telah termasuk intensitas tinggi.  

 
4.2.2  Analisa Data  

Pengamatan yang dilakukan dengan tujuan mengetahui tingkat 

homogenisasi dari susu yang telah dipapari gelombang ultrasonik dengan 

intensitas tertentu. Pengamatan yang dilakukan meliputi pengamatan terhadap 

ukuran diameter globola lemak (diameter maksimum dan diameter minimum) 

serta tebal lemak mengapung. 

 
A. Diameter Glubola Lemak 

Analisa data diameter glubola lemak dilakukan dengan analisa grafik dan 

perhitungan standart deviasi. Standart deviasi digunakan untuk mengetahui 

tingkat penyimpangan data-data yang diambil.  

Analisa Grafik 

 Diameter glubola lemak adalah diameter maksimal dan diameter minimal.  

Data dimeter glubola lemak terdapat pada Tabel 7 dan Gambar 20. 
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Tabel 7 Data Diameter Glubola Lemak (Diameter Maksimal dan Minimal) 

No  Perlakuan Ulangan Diameter 

maksimum

Diameter 

minimum 

Rata- rata  

diameter 

mak 

Rata- rata 

diameter 

min  

1 6 3.5 

2 5 2 

1. Kontrol 

(tanpa 

penyinaran) 3 4.5 1.5 

 

5.17 

 

2.33 

1 3 2.5 

2 2.75 2 

2.  

50W, 550C 

3 2.75 2 

 

2.83 

 

2.16 

1 2.75 2 

2 2.5 1.5 

3.  

70W, 550C 

3 2.25 1.5 

 

2.5 

 

1.67 

1 3 0.75 

2 1.5 1 

4.  

85W, 550C 

3 2 0.5 

 

2.16 

 

0.75 

Dalam satuan µm (micrometer) 
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Gambar 20 Grafik Diameter Rata-Rata Glubola Lemak 

Dari Tabel 7 dan Gambar 20 terlihat bahwa diameter glubola lemak baik 

diameter minimum ataupun maksimum menurun seiring meningkatnya daya atau 
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intensitas dari gelombang ultrasonik. Pada daya 0, 50, 70 W diameter glubola 

lemak minimum hampir sama yaitu ± 2 µm kemudian menurun cukup tajam pada 

daya 85 W. Diameter maksimum glubola lemak mengalami penurunan cukup 

tajam pada perlakuan daya 50 W. Diameter maksimum terkecil diperolah pada 

perlakuan 85 W yaitu 0.75 µm. 

Daya yang paling efisien dari penelitian ini adalah 70 W, 55 0C karena 

menghasilkan diameter glubola lemak yang seragam (diameter maksimum dan 

mininum hampir sama) dan ukurannya sesuai dengan ukuran glubola lemak susu 

homogen yaitu ± 2 µm. Foto glubola lemak terdapat pada Lampiran 6. 

Diameter glubola lemak homogen hasil penelitian Fatih dkk (2002) di 

Lampiran 2 dicapai pada 360 W dan waktu pemaparan 5 menit, yaitu 2.00 mμ  

untuk diameter minimum dan 2.50 mμ  untuk diameter maksimum. Diameter 

glubola lemak seragam karena diameter maksimum dan diameter minimum 

hampir sama dan ukurannya mendekati ukuran glubola lemak susu homogen 

(±2µ).  

Daya efisien berdasarkan penelitian Fatih dkk (2002) adalah 360 W. Daya 

ini lebih besar apabila dibandingkan dengan daya efisien dari alat pembangkit 

gelombang ultrasonik intensitas tinggi yaitu 70 W. Hal ini disebabkan karena 

perlakuan percobaan yang menggunakan jarak pemaparan 1 cm, waktu pemaparan 

yang dibuat lebih lama yaitu 35 menit dan volume tiap sampel yang dibuat 100 ml 

sedangkan Fatih dkk menggunakan jarak pemaparan 3 cm, waktu pemaparan 10-5 

menit dan volume tiap sampel 250 ml. 
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Standart Deviasi 

 Standart deviasi disebut juga dengan simpangan baku. Standart deviasi 

termasuk dalam ukuran variasi yang menggambarkan bagaimana berpencarnya 

data kuantitatif.  Semakin besar ukuran variasi maka data kuantitatif semakin 

tersebar atau tidak seragam.  Pangkat dua dari simpangan baku disebut varians. 

Untuk sampel, simpangan baku diberi symbol S sedangkan varians diberi simbol 

S2 (Sudjana , 1996 : 99).  

 Varians dan simpangan baku sampel dihitung dengan menggunakan 

persamaan 9 dan 10, yaitu : 

)1(
)( 22

2

−

−
= ∑ ∑

nn
xxn

s ii …………………………..………………………….(9) 

S = 2s ……………………………………………………..…………………(10) 

sedangkan varians dan simpangan baku gabungan dihitung dengan menggunakan 

persamaan 11 dan 12, yaitu : 

 
∑
∑

−

−
=

Kn
sn

s
i

ii
2

2 )1(
.............................................................................................(11) 

 gabsgabS 2= ……………………………………………………………...(12) 

 Berdasarkan hasil perhitungan pada Lampiran 7A, varians gabungan untuk 

perlakuan 0,50,70,85 W diperoleh sebesar 0.885, 0.134, 0.0683 dan 0.421 

sedangkan simpangan baku gabungan diperoleh sebesar 0.941, 0.366, 0.261 dan 

0.6488.  

 Semua nilai simpangan baku gabungan yang diperoleh berada dibawah 1. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa sebaran data (ukuran glubola lemak) merata. 
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Ukuran glubola lemak yang paling merata terdapat pada perlakuan 70 W karena 

mempunyai nilai simpangan baku paling rendah, yaitu 0.261. 

Simpangan baku dapat juga diperoleh dengan menggunakan program MS 

Excel. Berdasarkan hasil perhitungan pada Lampiran 7B, simpangan baku 

gabungan diperoleh sebesar 1.01038, 0.385, 0.301 dan 0.664. Ukuran glubola 

lemak yang paling merata terdapat pada perlakuan 70 W karena mempunyai nilai 

simpangan baku paling rendah, yaitu 0.301.  

Perbedaan nilai antara perhitungan simpangan baku dengan menggunakan 

persamaan 10 dan menggunakan MS Excel tiap perlakuannya adalah sangat kecil 

sehingga dapat diabaikan. Berdasarkan data hasil perhitungan menggunakan 

rumus dan MS Excel menunjukkan simpangan baku susu mengalami penurunan 

setelah perlakuan pemaparan. Hal tersebut menunjukkan ukuran glubola lemak 

semakin homogen.   

Daya pemaparan paling efisien adalah 70 W karena nilai simpangan baku 

paling kecil. Semakin kecil nilai simpangan baku menunjukkan semakin homogen 

ukuran glubola lemak. 

B. Tebal Lemak Mengapung 

Pengukuran lemak mengapung dilakukan setelah susu hasil pemaparan 

gelombang ultrasonik pada suhu pemaparan 55 0C, disimpan selama 48 jam dalam 

refrigerator dengan suhu penyimpanan ± 100 C. Data tebal lemak mengapung 

ditunjukkan pada Tabel 8 dan Gambar 21. 
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Tabel 8 Data Tebal Lemak Mengapung    
 

No  Perlakuan  Ulangan Tebal lemak 
mengapung (mm) 

Rata-rata 
(mm) 

1 7.5 
2 7 

1. Kontrol (tanpa 
penyinaran) 

3 6 

 
6.83 

1 7 
2 5 

2.  
50W, 550C 

3 5.5 

 
5.83 

1 4 
2 3.5 

3.  
70W, 550C 

3 3.5 

 
3.67 

1 4 
2 2.5 

4.  
85W, 550C 

3 3 

 
3.17 
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Gambar 21 Grafik Tebal Lemak Mengapung 

Dari Tabel 8 dan Gambar 21 terlihat tebal lemak mengapung menurun 

seiring bertambahnya daya dari gelombang ultrasonik. Proses homogenisasi 

paling baik terjadi pada perlakuan 85W, 550C karena mempunyai tebal lemak 

mengapung paling kecil adalah 3.17 mm. Seperti yang telah diketahui 
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homogenisasi merusak sifat krim susu, semakin homogen susu maka tebal krim 

semakin tipis.  

Secara keseluruhan alat pembangkit gelombang ultrasonik ini dapat 

digunakan untuk homogenisator karena semakin tinggi daya gelombang ultrasonik 

dapat menyebabkan susu semakin homogen yang ditunjukkan dengan semakin 

kecilnya diameter glubola lemak dan berkurangnya tebal lemak mengapung. 
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IV. KESIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1  Kesimpulan  

 Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian adalah : 

1. Pengukuran osilator Wien pada osiloskop menghasilkan f minimum = 14 

kHz dengan tegangan 20.5 Volt sedangkan f maksimum 31 kHz dengan 

tegangan 17 Volt. 

2. Pengukuran penguat sinyal (amplifier) pada osiloskop menghasilkan f 

minimum 16 kHz dengan tegangan 42 Volt dan f maksimum 31 kHz dengan 

tegangan 10.5 Volt. Sedangkan frekuensi batas tanpa terjadi penurunan 

tegangan adalah 22 kHz dengan tegangan maksimal 43 Volt dan Tegangan 

efisien yang terukur dengan avometer adalah 33 Volt. 

3. Penyinaran pada susu segar dilakukan pada daya 50 W, 70 W, 85 W atau 

pada intensitas 67.675; 31.838; 22.741 kW/m2 pada jarak penyinaran 1 cm 

dan volume 100 ml. Hal ini dikarenakan kemampuan tweeter yang terbatas. 

4. Hasil pengamatan pada sampel susu menunjukkan: 

A. Rata- rata diameter glubola lemak maksimum 

• Nilai tertinggi : pada perlakuan 50W, 550C yaitu sebesar 2.83. 

• Nilai terendah : pada perlakuan 85W, 550C yaitu sebesar 2.16. 

B. Rata –rata diameter glubola lemak minimum 

• Nilai tertinggi : pada perlakuan 50W, 550C yaitu sebesar 2.16. 

• Nilai terendah : pada perlakuan 85W, 550C yaitu sebesar 0.75. 
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C. Lemak mengapung  

• Nilai tertinggi : pada perlakuan 50W, 550C yaitu sebesar 5.83. 

• Nilai terendah : pada perlakuan 85W, 550C yaitu sebesar 3.17. 

5.  Daya yang paling efisien adalah 70W,550C karena menghasilkan diameter 

glubola lemak yang seragam (diameter maksimum danminimum hampir sama) 

dan ukurannya sesuai dengan ukuran glubola lemak homogen yaitu ±2µ.  

6.  Nilai simpangan baku tertinggi diperoleh pada perlakuan 85W, 550C, yaitu 

0.6488 dengan menggunakan persamaan 10 dan 0.664 dengan menggunakan 

MS Excell dan terendah pada perlakuan 70 W, 55 0C, yaitu 0.261 dengan 

menggunakan persamaan 10 dan 0.301 dengan menggunakan MS Excell. 

5.2  Saran 

1. mengganti tweeter dengan tranduser ultrasonik yang mempunyai kemampuan 

memancarkan gelombang dengan daya tinggi sehingga perlakuan pemaparan 

gelombang terhadap bahan tidak terhambat.  

2. Frekuensi keluaran diusahakan lebih tinggi dari 22 kHz sehingga tidak 

menyebabkan kebisingan yang mengganggu pendengaran. 

3. Memperkuat daya gelombang dengan tetap mempertahankan frekuansi 

ultrasonik sehingga alat ini tidak hanya dapat digunakan untuk homogenisasi 

tetapi juga dapat digunakan untuk proses lain misalnya pengolahan biodiesel.  

4. Memperhitungkan peredaman daya gelombang oleh selang dan nilai hambatan 

tweeter sehingga diperoleh daya sesungguhnya yang mengenai bahan.  

5. Variasi, jarak dan waktu pemaparan gelombang ultrasonik serta bahan yang 

digunakan sehingga diketahui jarak dan waktu yang efisien tiap bahannya. 
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